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صفحه کودک و نوجوان

آینده را باید ساخت

آنوقتهـــا کـــه مـــا بچـــه بودیـــم ،روزی بـــود کـــه
میدانستیم از صبح تا شب تلویزیون برنامه کودک
رو در رو پخـــش میکند .ایـــن روز معموالً جمعـــه بود چون
همـــه تعطیل بودیم و میتوانســـتیم با خیال راحت
پای تلویزیـــون بنشـــینیم .در آن روز بخصوص الزم
مریم طالشی
نبـــود کار دیگـــری بکنیـــم .مادرها اخالقشـــان نرم
سر
میشـــد و اگر تمام طول ســـال تحصیلی داشتند ِ
نوشـــتن بموقع مشـــقها و خواندن درسهـــا با ما کلنجـــار میرفتند ،آن
یـــک روز را کاری به کارمان نداشـــتند .خیلی کیف داشـــت وقتی مجری،
کارتونها را پشت ســـر هم معرفی میکرد و ما میدانستیم پایانی در کار
نیســـت .دیگر همهمان فهمیـــده بودیم آن روز چه خبر اســـت ،آنقدر که
مجـــری گفته بود و بهمان تبریـــک گفته بود .روز جهانـــی کودک .آن روز
روزی بـــرای ما بـــود که در عالم بچگـــی فکر میکردیـــم بهترین کاری که
میتوانیم در آن بکنیم ،این اســـت که بنشـــینیم و از صبح تا شب کارتون
ببینیم .کســـانی هم که برایمان برنامه میســـاختند ،حتماً همین فکر را
میکردند .ما کارتونها را میدیدیم و خودمان را جای شخصیتهای آن
میگذاشـــتیم .با دختری که شهر به شهر دنبال مادرش میگشت ،غصه
میخوردیـــم و از پیروزیهای کوچک موجود کوچـــک فضایی بر هیوالی
سیاهپوش ذوق میکردیم.
روز کودک که تمام میشـــد ،باز برمیگشتیم به شرایط قبل .یک ساعت
مشـــخص بـــرای برنامه کـــودک که وقتـــی به آخـــرش نزدیک میشـــد،
غصهمان میگرفت و خداخدا میکردیم که مجری خداحافظی نکند.
خالصه که سالی یک روز حســـابی خوش میگذشت بهمان .حاال خیلی
از آن روزهـــا گذشـــته .االن هم روز جهانی کودک داریـــم و هم هفته ملی
کودک .برنامههای زیادی هم اجرا میشـــود .هر روز هفته یک اســـم دارد
بـــرای خودش .در این هفته اگر جایی مثـــل کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان بروید ،حســـابی میتوانید خوش بگذرانیـــد و در برنامههایی
کـــه برایتان تدارک دیدهاند ،شـــرکت کنید .همهاش اما این نیســـت .قرار
است شما  30سال دیگر مسئولیت کارهای مهم را در کشورمان به عهده
بگیرید .آن موقع ما دیگر پیر شـــدهایم و تمام امیدمان به شماست .پس
شـــما باید خیلی کارها بکنید .خیلی کارهایی که شـــاید مـــا نکردهایم .اگر
شما حسابی تالش کنید ،حتماً آینده بهتری خواهیم داشت .شعار هفته
کودک امسال هم همین است :آینده را باید ساخت.

فرش ایران را میبافیم

نهالها همقد خودت هستند

فکر کنم روزهای آخر زمستان بود و تازه نهالهای روز درختکاری را کاشته بودند .ظهر بود و مدرسهها تعطیل
یگانه خدامی شـــده بودند .در پیادهرو پســـری را دیدم که کولهپشـــتی مدرســـه روی دوشـــش بود و راه میرفت و با چوبی که
دستش گرفته بود ،به نهالهای تازه میزد .فکر کنم  8یا  9ساله بود .هم سن و سال خیلی از شما.
نهالها تکان میخوردند و این اصالً برای آنها که تازه کاشـــته شـــده بودند خوب نبود .دلم برایشـــان ســـوخت و برای همین
نتوانســـتم بگذرم و با پســـر حرف نزنم .رفتم کنارش و گفتم« :میدانی این نهالها مثل خودت کوچک هستند؟ درست همقد
خودت؟» نگاهم کرد و گفت« :نه!»
گفتم« :پس بیا ببینیم همین طور اســـت یا نه ».بهش گفتم کنار یکی از نهالها بایســـتد .قدش اندازه نهالها بود .شاید کمی بلندتر یا
کوتاهتر .فقط کمی .گفتم« :ببین هم اندازهاید .اینها مثل تو کوچک هستند .حتماً وقتی با چوب به آنها بزنیم دردشان میآید .باید با آنها
مهربان باشیم وگرنه اذیت میشوند و حتی ممکن است هیچ وقت برگ ندهند».
نگاهی به نهال کرد و چوبی را که دسـ ــتش بود انداخت .بعد هم خداحافظی کرد و رفت .به نظرم برای همیشـ ــه با نهالها و همه درختها دوسـ ــت
شـ ــد .مثل شـ ــما که حتماً هم درختها و گلها را دوسـ ــت دارید و هم حیوانات را .به آنها آسـ ــیب نمیزنید تا دردشان نیاید و آزار نبینند .حتماً هم
میدانید تمام موجودات روی زمین مثل ما حق دارند راحت زندگی کنند و باید حواسمان به این باشـ ــد .زمین با وجود همه ما قشـ ــنگ اسـ ــت
و قشنگتر میشود.

روزی برای تمام کودکان
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عکس :یونیسف

یک دختر و پســـر مشغول بافتن فرشـــی با نقشه ایران
ســـتند .این دختر و پســـر به نمایندگـــی از طرف همه
ه
بچههای ایران این فرش را میبافند که نشان میدهد
کودکانه
به رج آینده کشور به دست کودکان بافته خواهد شد.
رج
ملی کودک امسال است ؛ همین هفتهای است که در آن
این ،پوســـتر هفته
محسن میرزایی این پوستر را تصویرگری کرده است.
قرار داریم.
پوستر از رنگهای اصیل ایرانی مثل سرمهای ،فیروزهای و
او میگوید« :در این
فرش استفاده شده .رنگهای شاد هم در زمینه و لباس
قرمز در خام ه و بافت
سوحال کودکانه را منتقل کنند».
شخصیتها به کار رفتهاند تا شادی و ح 
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کارتون دوست داری یا مشق شب؟

خانه ارواح
داســـتان
دنباله دار

قسمت
دوم
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برگرفته
از یک داستان واقعی

در قســـمت قبل خواندیم که فرشـــاد و محمد و ســـعید ،ســـه دوست همکالسی
تصمیم میگیرند وارد خانه متروکهای شـــوند که در محلهشـــان اســـت .در مورد
خانـــه حرفهای زیادی زده شـــده اســـت .میگفتند خانه مال دکتـــر جوانی بوده
کـــه گویـــا زنش را به قتل رســـانده و از آنجا رفته .انگار روح زن در خانه ســـرگردان
است چون هربار خانوادهای در خانه ساکن میشدند ،خانه آتش میگرفته و حاال
سالهاست خالیست و درختان انبوه آن اجازه نمیدهد چیزی از داخلش دیده
شود .بعضی شبها صداهای عجیبی از داخل خانه شنیده میشود .سه دوست
یک روز بعد از مدرســـه تصمیم میگیرند به نوبت از روی دیوار وارد خانه شوند.
ســـعید اولین نفر اســـت که از روی دیوار داخل حیاط میپرد امـــا وقتی پایش به
زمین میرســـد ،مقابل چشـــمش دو چشـــم براق میبیند که به او زل زده است.

و حاال ادامه داستان.
ســـعید زبانش بند میآید .میخواهد داد بزند اما نمیتواند .دو چشـــم براق
قهـــوهای همان طور دارد نگاهش میکند .چشـــمها مال ســـگ بزرگی اســـت که
گوشهای آویزان دارد .ســـگ چنـــد ثانیهای در همان حال باقـــی می َ
ماند و بعد
راهش را میگیرد و میرود .ســـعید نفس راحتی میکشد .صدای محمد را از آن
طرف دیوار میشنود« .دارم میام ».و بعد کله محمد باالی دیوار پیدا میشود .با
زحمت خودش را باال میکشـــد و از دیوار پایین میپرد .سعید میگوید« :یه سگ
اینجا بود ».محمد لبخند میزند« :پس کو؟!» سعید شانههایش را باال میاندازد:
«نمیدونم .رفت ».بچهها حاال داخل خانه شـــده بودند اما دقیقاً نمیدانســـتند
باید چه کار کنند .بوتههای داخل باغچه آنقدر بلند شـــده بود که باید به زحمت
از میانشـــان رد میشـــد .ســـعید با صدای بلنـــد میگوید« :ما خوبیم فرشـــاد .تو
همونجـــا باش» و بعد رو میکند به محمد و میگوید« :بریم ».ســـعید و محمد
راه میافتند و از میان گیاهان انبوه داخل باغچه رد میشـــوند .وقتی طول حیاط
را طی میکنند ،راه باریکی مقابلشـــان نمایان میشـــود .راه مثل یک جاده کوتاه

اســـت که به ســـاختمان میرســـد و کف آن سنگفرش اســـت .وقتی پایشان به راه
باریک میرسد ،تازه میتوانند ساختمان را ببینند .یک ساختمان آجری دو طبقه
که آثار ســـوختگی در آن دیده میشـــود .دیوار منتهی به تراس طبقه باال ،به طور
کامل با پیچکی خشـــک و انبوه پوشانده شده اســـت .سعید ناگهان فریاد میزند:
«اونجا رو ببین ».و با انگشـــت به قســـمتی از دیوار اشـــاره میکنـــد .محمد به آن
سمت نگاه میکند .کبوتری مرده میان پیچکها گیر افتاده .پرهایش خاکستری و
تقریباً خشک شده است .به نظر میآید نتوانسته خودش را از البهالی پیچکهای
درهم تنیده نجات دهد و همین هم باعث مرگش شـــده اســـت .سعید میگوید:
«انگار اینجا واقعاً نفرین شـــده .نمیدونم ســـگه کجا رفت پس؟!» هنوز حرفش
تمام نشده که سگ بزرگ دوباره سر و کلهاش پیدا میشود .این بار باالی پلههای
ورودی ســـاختمان ایستاده و به بچهها خیره شده است .سرش را میاندازد پایین
و به ســـمت پشـــت ســـاختمان میرود .ســـعید و محمد به هم نگاه میکنند .در
ذهن هردویشان یک چیز است؛ سگ میخواهد آنها دنبالش بروند .از پلهها باال
میروند .سعید دستش را روی دستگیره در میگذارد و آن را میچرخاند .در قفل

عکس :ایسنا

اگر کســـی این سؤال را از شما بپرســـد ،چه میگویید؟ خوب فکر کنید و راستش را بگویید .این سؤالی بود که عباس کیارستمی
30سال پیش وقتی داشت فیلم «مشق شب» را میساخت ،از بچهها میپرسید .شما عباس کیارستمی را میشناسید؟ او یک
کارگردان بزرگ است که حاال فوت کرده .کیارستمی فیلم هایی برای بچه ها ساخته که یکی از آنها همین «مشق شب» است.
داستان فیلم در یک مدرسه ابتدایی اتفاق میافتد .کارگردان سر کالس از بچهها سؤال میکند« :کارتون را دوست داری یا مشق
شب را؟» بچهها جواب میدهند« :مشق شب را ».اما وقتی کارگردان سؤالهای بعدی را از بچهها میپرسد ،آنها خودشان را
لو میدهند .مثالً میپرسد« :دیشب دیدنیها خوب بود؟» و کودک جواب میدهد« :بله ».و این همان دانشآموزی است که
مشق شبش را ننوشته بود و بین کارتون و مشق شب ،مشق شب را به عنوان کار مورد عالقهاش انتخاب کرده بود.
یعنـــی او دروغ گفتـــه بود؟! همه ما گاهی از ترس تنبیه شـــدن ،دروغ میگوییم .گاهی چیزی دوســـت داریم و میگوییم
دوســـتش نداریم و گاهی برعکس ،کاری را دوســـت نداریم و میگوییم دوســـتش داریم؛ مثل همین مشق شب .راستی
شما کارتون را بیشتر دوست دارید یا مشق شب را؟ اگر دوست داشتید ،فیلم را ببینید و دربارهاش برای ما بنویسید.

اســـت .دیگر تردیدی ندارند که باید ســـگ را دنبال کنند .راهی پشـــت ساختمان
میشـــوند .خبری از ســـگ نیســـت .اما نه ،دوباره پیدایش میشود .بچهها جلوتر
میرونـــد .به نظر بی آزار اســـت .ســـگ از دیوار عبـــور میکند و غیبـــش می زند.
بچهها خشکشـــان میزند .بیاختیار به آن ســـمت میدوند .جایی که ســـگ از
در کوتاه و مخفی است که دود حاصل از
آن داخل ساختمان شـــده ،در واقع یک ِ
آتش سوزی ،آن را کامالً سیاه کرده است .سعید و محمد مردد میمانند .در یک
لحظه هر دو با هم تصمیم میگیرند .باید داخل خانه شـــوند .ســـعید دستش را
میگذارد روی در و در با صدای قژی باز میشـــود .بچهها داخل خانه میشـــوند.
به محض ورود ،بوی ســـوختگی به مشامشـــان میخورد .یعنـــی بعد از این همه
سال که از آتش ســـوزی گذشته ،خانه هنوز بوی دود میدهد؟! آنها جوابشان را
البته خیلی زود میگیرند .محمد تکه چوب ســـوختهای را از زمین برمیدارد و در
حالی که ترس در صدایش کامالً احســـاس میشـــود ،میگوید« :این هنوز گرمه.
کسی اینجا بوده!»
ادامه دارد...

